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 UCFL ZWZیاتاقان 

Bearing  دن حرکت بین دیگر و مشخص کر موردنیازایجاد محدودیت  ای است که وظیفه شود قطعهفارسی یاتاقان گفته می درکه

اسب با نیاز دستگاه باعث کاهش ساییدگی  نو ... مت  خمشیها با ایجاد حرکات لغزشی،  یاتاقانرا به عهده دارد.    قطعات یک دستگاه

اگر سری به بازار فروش این محصوالت بزنید متوجه طیف گسترده ای از یاتاقان های تولیدی توسط برند های   . شونددوار میقطعات  

اگر شما نیز قصد   تولید و آماده فروش است.  ZWZتوسط برند محبوب و پرطرفدار    UCFLمختلف خواهید شد. این بار یاتاقان  

را دارید با ما در ادامه این بخش همراه باشید تا اطالعات کامل تری در خصوص این محصول    UCFL ZWZ  اتاقان ی تهیه و خرید  

 به دست آورید. 

 

 آشنایی با یاتاقان ها و کاربرد آن ها در صنعت 

شکل  تناسببهها  یاتاقان در  اندازهکارکردشان  و  گوناگون  ها  میهای  یاتاقانساخته  امروزه  همهشوند.  در  تقریباً  و  دستگاه  ها  ها 

ها همگی از یاتاقان استفاده  در خانه  استفاده  موردهای  ها تا دستگاههای بزرگی مانند توربینآالت صنعتی وجود دارند؛ از دستگاهماشین

شکل و    لاین نوع از یاتاقان به دلی  که به یاتاقان چشمی نیز معروف است.  بوده  یاتاقانانواع  نمونه ای از    UCFLیاتاقان   کنند.می

 های کوچک و فضاهای دارای محدودیت کاربرد بسیاری دارد.ابعادش در دستگاه

 

 استفاده کنیم؟  ZWZشرکت چرا از محصوالت 

Wafangdian Bearing Group Corporation    یاZWZ   و    انواع یاتاقانسازندگان  ترین  شرکتی چینی است که از بزرگ

رسمی وارد بازار    طوربهبا تغییر در ساختارهای سازمانی    1997این شرکت در سال    های مختلف است.قطعات صنعتی برای دستگاه

نخست ساخت قطعات    به دلیل کیفیت در ساخت محصوالتش، در رتبه   ZWZشرکت   چین شد.ساخت یاتاقان و ملزومات آن در  

توانست در سطح جهان خود را مطرح کند؛    المللیبینتلف  های استاندارد مخهیاین شرکت با دریافت گوا  چین است.  صنعتی در

های مطرح دنیا همکاری کتترین شرباعث شد تا این شرکت با بزرگ  (AARکیفیت و کارایی آمریکا )   گواهینامههمچنین دریافت  

 .SKFشرکت  ازجملهکند 

 



 UCFL ZWZمشخصات یاتاقان 

و محوری  UCFL ZWZهای  یاتاقان بارهای شعاعی  دلیل تحمل  قطعات،  ،  به  از ساییدگی  و جلوگیری  مناسب   ازجملهسرعت 

با ایجاد حرکات غلتشی و لغزشی اصطکاک را در قطعات دستگاه    UCFLیاتاقان  های این شرکت است.  پرکاربردترین انواع یاتاقان

اصطکاک پایین  ها، دیگر این نوع از یاتاقان مشخصه دهد و این امر در جلوگیری از سایش و فرسودگی دستگاه مؤثر است.کاهش می

از دیگر مشخصات   باشد.  برخوردارتا از ساختاری مستحکم  مرغوب در ساخت آن باعث شده    آن است؛ همچنین وجود مواد اولیه 

 هماهنگ است.قطر شفت متناسب با خودش آن است که با   سه رقمی روی بدنه یدرج کد UCFLهای یاتاقان

  

 

 از بازرگانی چاکو ZWZ UCFLخرید یاتاقان  

اصالت کاال خریدی مطمئن را  شناسنامه ارائهکارها و ... است. این شرکت با ها، روانها، بلبرینگانواع یاتاقان دهندهارائه شرکت چاکو 

تنها از طریق شماره تلفن های  کافی است     ZWZبرند    UCFL  یاتاقان  خرید  برای   آورد.برای مشتریان گرامی به ارمغان می

 موجود در سایت با ما در تماس باشید تا مشاوران ما بتوانند در این زمینه راهنمایی کنند. 

 

 چقدر است؟ زد دبلیو زد  UCFLقیمت یاتاقان 

توان به قیمت نهایی آن اشاره نمود. این فاکتور مهم باید در دسترس ترین عامل در مقایسه و حتی در خرید محصول میمهماز  

قیمت قطعات صنعتی تابع نوسانات بازار و ارز   راحتی به مقایسه و بررسی ارزش خرید یک محصول پرداخت.مشتری باشد تا بتوان به

های ارتباطی  یق راهاز طر  چاکوشرکت  برای اطالع از قطعات و خدمات گروه صنعتی  مشتریان گرامی الزم است  به همین خاطر    است

 ، با ما در ارتباط باشند. های تماسموجود در سایت و شماره

  


